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Ata da 27a (vigesima sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de lpiau,

realizada no dia 24 de outubro de 2019, no salão nobre desta Casa, às 20h

(vinte horas), presentes os seguintes Vereadores ANDREIA NOVAES DE

ôuvetnn, 
' 
eRtvALDo cARLOS DE oLIVEIRA SANTOS, EDSoN

MARQUES DA SILVA, EMERSON OLIVEIRA DA SILVA, CLAUDIO MANOEL

COSTA NASCTMENTO, JOSÉ CARLOS BISPO DOS SANTOS, JOSENALDO

DE JESUS, LUCAS DE JESUS SANTOS, NACIEL RAMOS DOS SANTOS,

ORLANDO SANTOS, ROBSON FERNANDO DA SILVA MOREIRA, SIMONE

couTlNHO BRITO. O Presidente Alessandro Moreira de Jesus em nome de

Deus declarou aberta a sessão, foi executado o hino de lpiau, o Vereador

Naciel Ramos feza leitura biblica, o Servidor Alexandre Ferreirafez a leitura da

ata da sessão anterior, apos lida foi aprovada por todos PEQUENO

EXpEDTENTE Constou: OF No 60212019 SlMlP. INDICAÇÔgS No

O74,O7S]Z01g Vereador Josenaldo de Jesus. OF 010 Gab Ver. Andreia Novais

solicitando a Tribuna Livre. OF No 01t2O19 PROFESSOR SAMY SANTOS *

solicitando plenário para aula de revisao de redação para o enem 2019. OF

NAJARA LIMEIRA - solicitando plenário para reunião dia 09.11 -2019

DECRETO LEGISLATIVO OO7t2O19 - Concessão de prorrogação de licença do

Vereador Jean Kleber da Silva Cunha. Requerimentos verbais A Vereadora

Andreia Novais solicitou moção de pesar aos familiares do Senhor Honorato'

pediu a lertura do Projeto de Lei 02712019, solicitou tambem ao Secretário

Lucas de Vavá limpeza dos esgotos na rua jequie e limpeza dos terrenos baldis

exlstentes na localidade, pois a população tem reclamado de surgimento de

escorpiÕes. O Vereador Josenaldo pediu moção de aplausos a AABB

comunidade, e a sua coordenadora Celina Gabriel, e a lgreja 7 de Setembro

por completar g0 anos de existência. O Vereador Naciel pedru moçáo de

parabens a plB de Rio Novo por completar 104 anos O vereador Cláudio pediu

moção ao Rotary Club de lpiaú pela realizaçâo de testes de hepatite no mês de

setámbro, pediu também moção de parabens a toda equipe da academia Teatlt

Terrier do Professor Alexandre Muniz pela vitoria em mais um campeonato,

totalizando três (03). O vereador Edson Marques pediu moção de parabens a

jovem Cátilla Rocha, idade nova. O Vereador Orlando pediu ao Prestdente que

o projeto 027t2019 Parcelamento de IPTU fosse votado na sessão de hoje. O

Vereador Lucas de Jesus Santos, solicitou do setor de transporte limpeza das

ruas nas imediaçÕes da lagoa do santa rita. O Vereador Carlinhos pediu a

mesa que os projetos existentes na casa sejam colocados pra deliberação do

plenário, ou se houver falta de parecer por membros da comtssào que os edis

sejam informados para da andamento a todas votaçÕes, inclusive da LOA de

2A20. A vereadora Andreia Novais pediu que na terça feira os edis se

reunissem para discutir a Loa, ou que uma Audiência Publica fosse realizada. O

Vereador Emerson Oliveira falou que esta semana dará seu parecer como
presidente da Comissão de Finanças, e que se reunirá com setor contabil da

Câmara para esclarecer algumas duvidas. O Presidente Alessandro Moreira

pediu moção de parabens a lgreja Obra Evangelica Assembleia de Deus,

moção de parabens ao Deputado Euclides Fernandes por mais um ano de vida
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Todos os requerimentos, decreto, indicaçÕes foram colocados em votação e

aprovados por unamidade. Foi colocado tambem em votação os pedidos dos

Vereadores Andreia e Orlando para que fosse lido e votado o Projeto de Lei

O27l2O1g. A seguir o assessor Alexandre fez a leitura do Projeto de Lei No

O27l2O1g "Concede anistia de multas e juros, parcelamento especial de debitos

tributários e dá outras providências". Foi aprovado o pedido para votação, o

presidente deu o prazo regimental de dez (10) minutos para as comissÕes

exararem seus pareceres. Apos o prazo, o Parecer das comissÕes de Justiça e

Finanças foi lido e aprovado por todos os edis em votação unica. Em seguida,

foram abertas as ConsideraçÕes Finais, os edis inscritos se pronunciaram, em

prol de todo o povo de lpiau, nada mais havendo, o Presidente Alessandro

Moreira de Jesus, em posse da palavra elogiou a Prefeita por exonerar

secretários que não fazem um trabalho voltado pro povo de lpiaú, citou a
Diretora de Trânsito e falou do seu pessimo trabalho à frente da pasta, e

estendeu as suas criticas a Secretária de Saude, encerrou agradecendo a

presença de todos e, em nome de Deus, encerrou a sessão. Eu, Erivaldo

barlos de Oliveira Santos, Primeiro Secretário, autorizei a Servidora Georgina

Santos Mendes lavrar a presente ata, que apos lida e aprovada, e devrdamente

por mim e pelo Presidente assinada. lpiau, 24 de outubro dp 2019.
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